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যে যকাবনা দ্বীনী কাবজর কথা েবল লক লজহাবদর 
জনয সদকা সংগ্রহ করা োবে? 

 

প্রশ্নঃ 

েততমাবন অবনবকর কাবেই সরাসলর লজহাবদর কথা েবল সদকা চাওয়্া োয়্ 
না। কখবনা অনলাইবন জানাবনা হবলও তা যে লনরাপদ না তা সোরই 
জানা। এ পলরলিলতবত আমভাবে দ্বীলন কাবজর কথা েবল ো মসলজদ, 
মাদ্রাসা, এলতমখানা লকংো মজলুম ও অভােী মসুললমবদর জনয েযয়্ করার 
কথা েবল লক লজহাবদর জনয সদকা সংগ্রহ করা োবে?   

প্রশ্নকারী- আব্দলু্লাহ লেন আদম 

 

উত্তর:  

الرحمن الرحيم بسم اهلل   

 احلمد هلل و الصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد 

আমভাবে দ্বীলন কাবজর কথা েবল ো মজলুম মসুললমবদর সহায়্তার কথা 
েবল অথত সংগ্রহ করবল, তা লজহালদ সংগঠবন যদয়্া োবে। এই খাতগুবলা 
সাধারণত প্রবতযক লজহালদ সংগঠবনই থাবক। একইভাবে অভােীবদর কথা 
েবল উঠাবল অভােী মুজালহদবদর ো অভােী েন্দী পলরোরবক যদয়্া োবে।  

ফাতওয়্া নাম্বার: ১৬৪                       প্রকাশকালঃ ২৯-০৩-২০২১ঈ  
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পক্ষান্তবর সুলনলদতষ্ট যকাবনা খাত ো প্রলতষ্ঠাবনর কথা েবল টাকা উঠাবল তা 
ওই খাবত এেং ওই প্রলতষ্ঠাবনই লদবত হবে। কাবজই মসলজদ মাদ্রাসার 
কথা েবল টাকা উঠাবল তা মসলজদ মাদ্রাসায়্ই লদবত হবে, লজহাবদর খাবত 
যদয়্া োবে না। অেশয দাতা েলদ আমভাবে মসলজদ ো মাদরাসার কথা 
েবল যদন; সুলনলদতষ্ট যকাবনা মসলজদ ো মাদ্রাসার কথা না েবলন, তাহবল 
যেসে মসলজদ ো মাদ্রাসায়্ েযয়্ করবল লজহাবদর কাবজ সহবোগী হবে 
যসগুবলাবত যদয়্া উত্তম হবে। সরাসলর মুজালহদবদর অধীনি ো 
মুজালহদবদর দ্বারা পলরচাললত মাদরাসা মসলজবদ যদয়্া যগবল আরও উত্তম 
হবে। এবত সাদকা ও ইলবমর যখদমবতর পাশাপালশ লজহাবদ সহবোলগতার 
সওয়্ােও পাওয়্া োবে ইনশাআল্লাহ।  

লজহাবদর কথা েবল টাকা উঠাবনা োয়্ না, এলট একলট োস্তে সমসযা। লকন্তু 
এই সমসযার সমাধান এলট নয়্ যে, আমরা এক খাবতর কথা েবল অথত 
সংগ্রহ কবর তা অনয খাবত লদে। এলট শরীয়্বত নাজাবয়্ে। নাজাবয়্ে 
পদ্ধলতবত দ্বীবনর কাজ করার দালয়্ত্ব আল্লাহ আমাবদর যদনলন; েলদও 
আমাবদর কাবে মবন হবত পাবর, এ পদ্ধলতবত করবল দ্বীবনর কাজগুবলা 
অলধক তরালিত হত। েস্তুত শরীয়্াহ সম্মত কাবজই আল্লাহ োরাকাহ 
যরবখবেন, েলদও োহযত আমাবদর দৃলষ্টবত তা কম ফলদায়্ক ও ধীর গলতর 
মবন হয়্। 

এখাবন আমাবদর প্রথম কততেয হবে, প্রকতৃ লেষয়্গুবলা মানুবষর সামবন 
তুবল ধরা। োস্তেতার আবলাবক মসুললম লনেতাতবনর লেষয়্গুবলা তুবল ধবর 
এই পলরলিলতবত একজন মুসললম লহবসবে প্রবতযবকর দালয়্ত্ব ও করণীয়্ 
কী, তা শরীয়্াহর আবলাবক স্পষ্ট করা। অথত সংগ্রবহর যচবয়্ও এলেষয়্লটর 
প্রলত আমাবদর যেলশ যজার যদয়্া উলচত। োবত প্রবতযক মুলমন লনবজর 
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দালয়্ত্ব েুবে, লনজ দালয়্বত্ব তার অথত লনরাপদ পথ খুুঁবজ লকংো প্রবয়্াজবন 
লনরাপত্তার েুুঁলক লনবয়্ হবলও েথািাবন যপ ুঁোবনার জনয প্রস্তুত হবয়্ োয়্। 
আমাবদর জানামবত সহীহ মানহাবজর লজহালদ সংগঠনগুবলা অথত সংগ্রবহর 
যচবয়্ও যেলশ গুরুত্ব যদয়্ এভাবে একজন মুসললমবক তার দালয়্ত্ববোধ 
জাগ্রত করার প্রলত। আর এটাই িায়্ী ও ফলপ্রস ূপদ্ধলত; েলদও তা হয়্ 
ধীর গলতবত। 

আমাবদরবক মবন রাখবত হবে, দ্বীন ও শরীয়্ত প্রলতষ্ঠার কাজ করবত হবল 
যস কাবজর পদ্ধলতও শরীয়্তসম্মত হবত হবে। অনযথায়্ আমাবদর অেিা 
হবে তাবদর মবতা, োবদর সম্পবকত আল্লাহ েবলবেন, 

يَن أَْعَماًلا ) ُئُكْم بِّاْْلَْخَسرِّ ْ ِفِّ 103}قُْل َهْل ُنَنب ِّ يَن َضل َ َسْعهُُيُ ( ال َذِّ
ا ) ُنوَن ُصْنعا ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَن َُهْم ُيْحسِّ ({ 104الَْحَياةِّ الد ُ

 ]الكهف[ 
“েল, আলম লক যতামাবদরবক এমন যলাকবদর কথা জানাে, োরা আমবলর 
লদক যথবক সেবচবয়্ যেলশ ক্ষলতগ্রস্ত? দুলনয়্ার জীেবন োবদর শ্রম েযথত 
হবয়্ যগবে, অথচ তারা মবন করবে, তারা ভাল কাজই করবে’!” -সূরা 
কাহাফ (১৮): ১০৩-১০৪ 

এ েযাপাবর আপলন লনবচর ফবতায়্ালটও যদখবত পাবরন,  

ফবতায়্া নং ১৪৪ : দ্বীবনর যে যকাবনা কাবজ েযয়্ করার উবেবশয প্রদত্ত 
সাদাকা লক লজহাবদর কাবজ েযয়্ করা োবে? 

(https://fatwaa.org/2021/01/18/2074/) 

(https:/fatwaa.org/2021/01/18/2074/)
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উবল্লখয, কাবরা কাবে েলদ োস্তে লেষয়্গুবলা পলরষ্কার থাবক, যস যক্ষবে 
অনলাইবন ো যফাবন শুধু লনরাপত্তার ঢাল লহবসবে েলদ এমন যকাবনা শব্দ 
েযেহার করা হয়্, ো যথবক শত্রুরা হয়্বতা সাধারণ যকাবনা লেষয়্ মবন 
করবে, লকন্তু আমার উবেশয হবে, উক্ত শবব্দর দরূেততী ও অস্বাভালেক 
যকাবনা অথত, তাবত অসুলেধা যনই। যেমন আলম েললাম ভাই মাদরাসার 
চাুঁদাটা অমুবকর হাবত যপ ুঁবে লদন। শত্রু েুেবে সাধারণ যকাবনা মাদরাসার 
লেষয়্। লকন্তু আমার উবেবশয হবে লজহালদ সংগঠন। কারণ, লেবশষ লচন্তা 
যচতনার দরস ও পাঠদাবনর জনয েস্তুত লজহালদ সংগঠনও একলট মাদরাসা 
ও পাঠশালা। 

 فقط، وهللا تعاىل أعلم ابلصواب 

আে ুমহুাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১০-০৮-১৪৪২ লহ. 

২৪-০৩-২০২১ ইং 

 

 

 


